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INLEIDING OP DE MODULE 

 

VOORWOORD 

De wereld, de rechtstaat en het recht verkeren in crisis. Al jaren wordt door 

onderzoekers gesteld dat het recht te ver afstaat van de mensen die het behoort 

te dienen, dat rechtspraak niet effectief is, dat het recht niet (altijd) rechtvaardig 

is.  

 

Het recht is prachtig, het is doordacht, het is hét instrument dat ervoor zorgt dat 

we geschillen niet met de vuist beslechten. Het is een nuttig instrument om 

bepaalde doelen te bereiken. We kunnen bijvoorbeeld recht inzetten om de 

overheid te verplichten de klimaatdoelen na te leven (de onrechtmatige 

daadsactie van Urgenda), of om de instituties anders te laten omgaan met de 

burgers (de omgang met de participatiewet, gaswinning in Groningen en 

bijstandsfraude). 

 

Maar de praktijk is nog steeds en misschien wel steeds meer dat mensen klem 

komen te zitten in de wereld van het recht. Het recht is complex. Voor velen niet 

te begrijpen. Justitiabelen gaan weliswaar niet met elkaar op de vuist, maar ze 

knokken wel degelijk. In en buiten de rechtszaal. Echtscheidingen worden 

vechtscheidingen.  

 

Je recht halen is kostbaar, duurt lang, is complex en zelfs als je gelijk krijgt is de 

vraag wat je ermee opschiet. Relaties zijn onherstelbaar beschadigd, (psychisch) 

leed is toegebracht, zakken leeg geklopt. Zelfs onze eigen overheid dwarsboomt 

mensen die hun recht proberen te halen, en rechtspraak helpt ze niet, zo blijkt 

uit de Toeslagenaffaire. 

 

Nog altijd zijn juristen graag geziene gasten bij praatprogramma’s. Ondernemers 

zien juristen minder graag. Ze worden gezien als nee-knikkers, sta-in-de-weg 

van innovatie en vooruitgang, risico-mijders die met dikke pakken papier geen 

bijdrage leveren, maar vooral hun eigen aansprakelijkheid beperken.  
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Dit vraagt om reflectie op de rol en betekenis van de jurist in de maatschappij, 

maar ook om normatieve professionaliteit. Wat voor jurist wil jij zijn? Welke 

waarden zijn voor jou belangrijk om voor te gaan staan? Welke bijdrage wil jij 

leveren? Hoe ga je om met technologie? Ben je een doemdenker, ben je bang 

dat je overbodig wordt en houd je het tegen? Of zie je het als een kans om meer 

mensen te helpen met rechtvaardiger recht?  

 

Na de afronding van je afstudeerstage breekt nu de afronding van je juridische 

opleiding aan met de module Preventive law: De finale. De module is ontwikkeld 

onder verantwoordelijkheid van het lectoraat Preventive law en geeft invulling 

aan de specifieke signatuur van de opleiding.  

 

Het is een module geworden die in niets lijkt op wat je tot nu toe geleerd hebt, 

maar wel lijkt op wat je te wachten staat in je beroepsleven. Je hebt je 

afstudeerstage afgerond. Je functioneert op het niveau van een beginnend 

beroepsprofessional. Je verstaat het juridisch vak. Dat gaan we niet nogmaals 

toetsen. We gaan je aanspreken als gelijke, als collega, als iemand met wie je 

samen een vraagstuk gaat oplossen.  

 

We willen niet alleen bekwame professionals opleiden, maar bekwame, gewilde 

en toekomstbestendige professionals. Professionals met reflexief vermogen en 

visie op de eigen professionele ontwikkeling en ontwikkelingen in de 

maatschappij en het juridisch werkveld. Professionals die actief bijdragen aan 

een eerlijke en rechtvaardige samenleving en de toegang tot recht. Juristen die 

niet escaleren, maar de-escaleren waar het kan, die juridische problemen helpen 

voorkomen. Kortom, we willen professionals opleiden die goed werk goed doen. 

 

We kunnen en moeten als juristen van betekenis zijn. Dat laten we met deze 

module zien. De module spreekt jullie aan op je professionele ontwikkeling, op 

wat je eigenlijk vindt van je vak en wat je er mogelijk aan zou willen en kunnen 
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bijdragen. Voor een aantal van jullie zal dit de lastigste module worden van de 

gehele opleiding vanwege de soms ruime kaders en relatieve vrijheid.  

Voor anderen zal het een verademing zijn, om eindelijk de koers zelf te kunnen 

bepalen. Het is wel een unieke module waar veel andere opleidingen jaloers op 

zijn, eerste en vooral omdat we jullie echt willen uitdagen en als gelijke willen 

zien, maar ook omdat het een bijdrage levert aan de inhoud van ons vak. 

Hopelijk is het voor jullie allen een module waar je echt iets van leert en 

daarmee ook een bevredigende en leuke module.  

 

We wensen je heel veel plezier en inspiratie bij het volgen van deze module!  

 

Prof. dr. mr. E. v.d. Luijtgaarden en mr. L. Lieverse 

 

 

INLEIDING EN VERANTWOORDING 

 

In deze module staat de afronding van je studie en de overgang naar het 

werkend bestaan (of verder studeren) centraal. Je bezit de competenties van de 

hbo-jurist op eindniveau. Wat dat betreft zijn jullie volleerd. Onze opleiding heeft 

een bijzondere signatuur, die ons onderscheidt van andere juridische opleidingen 

namelijk preventive law. Die signatuur staat in deze finale centraal.  

 

Je maakt deel uit van een subgroep van 4 á 5 studenten. Elke subgroep wordt 

begeleid door een docententeam van twee docenten. Elke subgroep overlegt met 

elkaar en de bij de module betrokken docenten.  

 

Ondersteunend materiaal wordt gedeeld op Moodle of via Teams. 

 

Jullie krijgen buitengewoon veel vrijheid, maar deze periode is niet vrijblijvend. 

Je wordt aangesproken op je professionaliteit, je moet ergens iets van vinden. De 

afgelopen jaren heb je heel veel kennis opgedaan en deze kun je nu toepassen. 
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We vragen van je om op een hoger, namelijk innoverend en reflexief niveau te 

gaan werken.  

 

Ook de beroepshouding en de competenties van de hbo-jurist staan centraal. 

Hieronder vind je een plaatje dat weergeeft hoe het landelijk beroeps- en 

opleidingsprofiel de kwalificaties van een hbo-jurist ziet. 

  

Het uitgangspunt ben jij als beginnend hbo-jurist.  

 

WERKWIJZE 

 

Algemeen 

Je gaat deze periode een concreet product ontwikkelen. Dat kan van alles zijn, 

een website, een beslisboom, een chatbot, een vlog, een serie podcasts, een 

contractgenerator, een marketingcampgane, een stuk proza, een pamflet noem 

maar op. Jullie bepalen zelf wat je maakt, als het maar een bijdrage levert aan 

de verbetering van juridische dienstverlening, de toegang tot recht, de 

positionering van de hbo-jurist en preventive law. Je kunt de website 

www.zuydfinale.nl raadplegen voor producten die studenten voorgaande jaren 

ontwikkelden. 

 

http://www.zuydfinale.nl/
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Legal Design Thinking 

 

Voor de ontwikkeling van het product gebruiken we de legal design thinking 

methode.  

 

De methode bestaat uit een aantal stappen die je doorloopt: 

 

Stap 1. Empathize 

Het rechtsbedrijf heeft behoorlijk wat uitdagingen. Dat kunnen grote uitdagingen 

zijn (zoals beschreven in de inleiding), maar ook kleinere uitdagingen. Je kiest 

met elkaar een uitdaging waar je een oplossing voor wilt vinden. Ter illustratie 

volgt hier een aantal voorbeelden: 

 

De studenten die Wat zegt de rechter ontwikkelden vonden dat veel mensen 

wel een mening hebben over recht, maar dat die mening vaak niet onderbouwd 

is. Hun uitdaging was de vraag hoe ze leken beter konden informeren over recht. 

 

Studenten die Hocus Pocus Money Focus ontwikkelden zagen in hun praktijk 

dat veel juridische problemen het gevolg zijn van financiële problemen. Dan kun 
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je het juridische probleem oplossen, maar het onderliggend probleem blijft 

bestaan. ‘Hoe kun je tot integratieve oplossingen komen?’ vroegen zij zich af. 

 

WAB voor de horeca en SupermarktWAB waren bedoeld als antwoord van 

studenten op hun constatering dat resp. veel horecamedewerkers en 

supermarktmedewerkers hun rechten niet kennen. Zij wilden deze werknemers 

beter informeren.  

 

Jullie beginnen met een onderzoek naar een uitdagingen. Betrek daarbij ook 

jullie rijke praktijkervaring. Vervolgens kies je gezamenlijk een uitdaging uit voor 

deze module. Bespreek met elkaar wat jullie verbindt om juist deze uitdaging te 

kiezen?  

 

Heb je een uitdaging gekozen, dan ga je onderzoek doen. Je beantwoordt de 

bekende de wat-, voor wie-, wanneer- en waaromvragen.  

 

Stap 2. Define  

Wanneer je het probleem of de uitdaging hebt geanalyseerd, kies je een 

doelgroep en ga je de doelgroep onderzoeken. Voor wie wil je een oplossing 

aandragen? Wat zijn de specifieke kenmerken van de doelgroep? Richt je je op 

leken of op deskundigen? Wat betekent dat?  

 

WAB voor de horeca en SupermarktWAB concentreerden zich beide op 

hetzelfde probleem. De inhoud van de Wet arbeidsmarkt in balans is niet bekend 

bij het relevante publiek. Zij richten zich beide op een andere doelgroep (en dat 

leidde tot een totaal ander product). De supermarktmedewerkers bleken lager 

opgeleid en jonger dan de onderzochte horecamedewerkers. Dat bleken vooral 

studenten te zijn.  

 

Stap 3. Brainstorm 

Wanneer je de doelgroep hebt geanalyseerd, brainstorm je met je team welke 

mogelijke oplossingen voorhanden zijn. Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen 
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ervan? Wanneer je die in kaart hebt gebracht, is het tijd om een keuze te maken. 

Welke van de potentiële oplossingen kunnen jullie in het bestek van deze module 

verwezenlijken? Welke oplossing kiezen jullie?  

 

De studenten die werkten aan SupermarktWAB bedachten verschillende 

oplossingen, variërend van websites, beslisbomen, chatbots, podcasts, vlogs, 

YouTube-filmpjes, spreekuren, folders en posters.  

 

Ze gingen in gesprek met supermarktmedewerkers en bedrijfsleiders en leerden 

dat supermarktmedewerkers hun pauze doorbrachten in de kantine. Daar aten zij 

hun boterhammen en dronken hun koffie. Wat als, bedachten zij, we de kantine 

gebruiken voor de informatieverstrekking?  

 

Ze bespraken met supermarktmedewerkers de mogelijkheid van het ophangen 

van posters, infographics en het neerleggen van folders. Die zagen dat zitten. 

Een website was misschien leuker om te maken, maar degenen om wie het ging 

zouden de website niet of beperkt bezoeken.  

 

En dat is precies waar deze module over gaat. Hoe lever je user-centered 

juridische diensten in plaats lawyer-centered juridische diensten? 

 

Stap 4. Prototype 

Vervolgens gaan jullie de gekozen oplossing uitwerken. Wat die oplossing is, is 

afhankelijk van het gekozen probleem, de doelgroep en jullie keuze. Dat kan van 

alles zijn.  

 

Weer enige voorbeelden:  

 

De website www.watzegtderechter.nl. Studenten interviewden 

marktbezoekers in Sittard. Zij constateerden een zekere mate van 

rechtsvervreemding en dachten na wat zij zouden kunnen doen om het recht 

http://www.watzegtderechter.nl/
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dichter bij de burger te brengen. Ze maakten een website met twee doordachte 

concepten:  

 1. Een game waarbij bezoekers een casus krijgen voorgelegd en waarbij 

hen wordt gevraagd om vonnis te wijzen, waarna zij te horen kregen in 

hoeverre dat vonnis afweek van het daadwerkelijke vonnis van de rechter.  

 2. Een database met vonnissen, waarbij studenten de vonnissen 

vertaalden in ‘gewone mensentaal’.  

 

De studenten van SupermarktWAB ontwierpen posters en folders, terwijl 

posters en folders niet geschikt waren voor horecamedewerkers. Uit het 

onderzoek dat de studenten deden onder horecamedewerkers, bleek een 

voorkeur voor informatieverstrekking via social media.  

 

De studenten van WAB voor de horeca maakten een website en openden een 

facebook en instagram-account. Ze wilden meer doen en ontwikkelden 

standaardbrieven die werknemers konden gebruiken om een aantal 

veelvoorkomende problemen in de relatie tussen horecawerkgevers en –

werknemers aan te kaarten bij hun werkgever. Ze dachten na over de taal, zodat 

de brieven niet nodeloos zouden bijdragen aan escalatie.  

 

Studenten van Hocus Pocus Money Focus ontwikkelden een website met 

informatie over schulden, een belisboom waarmee mensen worden doorgeleid 

naar instanties die ze kunnen helpen met hun (poblematische) schulden en een 

digitaal huishoudboekje.  

 

Zo zijn er op de website www.zuydfinale.nl vele geweldige producten te vinden 

van studenten die jullie zijn voorgegaan.  

 

Stap 5. Test 

Nadat jullie de oplossing hebben uitgewerkt, ga je die toetsten. Werkt de 

oplossing? Wat zeggen representanten van jullie doelgroep ervan? Wat zou 

daaraan verbeterd kunnen worden? Wat werkt goed.  

http://zuydfinale.nl/supermarktwab/
https://zuydfinale.nl/wab-voor-de-horeca/
https://zuydfinale.nl/hocus-pocus-money-focus/
http://www.zuydfinale.nl/
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De feedback verwerk je zoveel mogelijk in je eindproduct.  

 

Opzet van de module 

 

Zoals gezegd krijgen jullie veel vrijheid in deze module. Natuurlijk willen we jullie 

zo goed mogelijk ondersteunen bij het ontwikkelen van jullie product, jullie 

visitekaartje, want vergis je niet een mooi product is een ideale binnenkomer bij 

een sollicitatiegesprek voor je eerste juridische baan. Hoe gaan we dat 

ondersteunen doen? Met coaching, literatuursuggesties en masterclasses. 

 

Coaching 

Elke subgroep wordt begeleid door een duo van coaches (docenten). Jullie 

hebben wekelijks tenminste één bijeenkomst, waarin jullie je vorderingen 

bespreken en waar jullie tegenaan lopen. De coaches monitoren jullie proces en 

geven feedback en hulp, dragen suggesties aan en denken met jullie mee. Je 

kunt met al je vragen bij je coaches terecht.  

 

Literatuur 

We hebben veel literatuursuggesties die gaan over actuele ontwikkelingen in het 

recht. We doelen dan niet op materieelrechtelijke ontwikkelingen. We 

beschouwen het recht in deze module vanuit een ander perspectief, meer vanaf 

de zijlijn, meta-juridisch zeg maar; de werking van het recht en proberen 

daarmee het recht te verbeteren voor rechtszoekenden.  

 

We kregen vorig jaar (te) vaak de vraag voorgelegd of alle literatuur bestudeerd 

moet worden. Jullie zijn professionals. Die vraag horen jullie niet meer te stellen. 

De literatuur is een handreiking en dient ter inspiratie. Jullie bepalen zelf wat je 

relevant vind. Dat kunnen ook andere bronnen zijn.  

 

Een deel van de literatuur bestaat uit boeken, een ander deel uit rapporten (die 

je op internet kunt vinden), tijdschriftartikelen (die je via de databanken van de 
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bibliotheek kunt raadplegen) en andere media. Voor de boeken geldt dat je die 

niet hoeft aan te schaffen.  

We wilden de literatuurlijst niet aanpassen, omdat wij de daarop genoemde 

bronnen daadwerkelijk genoemde bronnen relevant vinden.  

 

Je dient een visie te ontwikkelen op de toekomst van het recht en daarmee de 

ontwikkeling van juridische diensten en beroepen. Daar kan de aanbevolen 

literatuur in behulpzaam zijn.  

 

En voor zover de aanbevolen literatuur relevant is voor jullie product, dan 

bestudeer je die vanzelfsprekend.  

 

Masterclasses 

 

Regelmatig geeft een inspirerende deskundige een masterclass. De aangezochte 

deskundigen hebben expertise op verschillende gebieden die nauw aansluiten bij 

het thema van deze module en kunnen daar inspirerend en enthousiasmerend 

over vertellen. De module heeft ontegenzeggelijk de eigen Zuyd kleur (gericht op 

het voorkomen van juridische problemen, dan wel het de-escaleren daarvan en 

gericht op het opleiden van gewilde en toekomstbestendige juristen), maar we 

laten door het betrekken van externen zien dat we in onze visie niet alleen staan. 

 

Het mag niet onvermeld blijven dat de door ons aangezochte personen allen zeer 

welwillend en enthousiast reageerden op ons verzoek, wat naar onze mening 

bevestigt dat we als opleiding volwassen zijn geworden en serieus genomen 

worden. Daar mogen jullie ook trots op zijn.  

 

We trakteren jullie op een rijke verscheidenheid aan masterclasses. Niet alleen 

wat inhoud betreft, maar ook wat vorm betreft.  
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Groepswerk 

Jullie werken veel samen in jullie eigen subgroep, dat wordt als het goed is een 

expertgroep. Jullie worden expert op een bepaald gebied, zoals de studenten van 

WAB voor de horeca alles te weten kwamen over de WAB, over de problemen in 

de horeca en hoe die doelgroep bereikt kan worden. De studenten van Wat zegt 

de rechter leerden veel over het sociologische begrip rechtsvervreemding en 

leerden hoe ze met beslisboomsoftware een spel konden maken.  

 

Jullie wordt gevraagd out-of-the-box te denken, te ontwikkelen, te denken in 

mogelijkheden en resultaten te behalen. Studenten werken samen, ondersteunen 

elkaar en zijn dus onderling kritisch en opbouwend. Beoordeel elkaar op een 

manier waardoor je verder komt, stimuleer elkaar en probeer het beste uit elkaar 

en jezelf te halen, zodat jullie iets kunnen maken wat jullie niet voor mogelijk 

hadden gehouden.  

 

TOETSING EN BEOORDELING 

 

Voor deze module lever je een aantal producten in, waarna een assessment voor 

de toekenning van de studiepunten plaatsvindt. 

 

In de bijlage bij deze modulehandleiding vind je de toetsmatrijzen voor de 

verschillende deelopdrachten.  

 

1. Producten 

 

De module Preventive law: de finale wordt geëxamineerd aan de hand de 

volgende deelopdrachten/assessments, te beoordelen met een voldaan/niet 

voldaan: 

1. Een met de legal designthinking methode ontwikkeld concreet product of 

prototype van een product dat een bijdrage levert aan de verbetering van 

juridische dienstverlening, aan toegang tot recht en/of aan de body of 
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knowledge op het gebied van preventive law (dit zijn alternatieven dus 

niet cummulatieven); 

2. Een korte video-pitch waarin het product en de gemaakte keuzes worden 

gepresenteerd aan het relevante publiek (doelgroep product/bezoekers 

website www.zuydfinale.nl).  

3. Een schriftelijke verantwoording aan de hand waarvan examinatoren de 

(legitimiteit van de) gemaakte keuzes kunnen toetsen en kunnen toetsen 

of elk van de stappen van de methode is doorlopen. Elk van de vijf design 

thinking stappen wordt door jullie verantwoord in een beperkt aantal 

woorden (maximaal 250 woorden per stap). 

  

NB. De pitch en het product worden geplaatst op de website www.zuydfinale.nl. 

Het product en de pitch moeten dan ook geschikt gemaakt kunnen worden, om 

te worden gepubliceerd op een website. Die website is het visitekaartje van de 

opleiding, maar ook van elk van jullie. Deze website wordt openbaar toegankelijk 

gemaakt en wordt jullie showcase, waarbij we met trots communiceren waartoe 

jullie in staat zijn. Omdat de website openbaar is, kunnen ook (potentiële) 

werkgevers de website bekijken. Zie het dan ook als jullie visitekaartje. 

Onderscheid je. Laat je zien. Kies je voor een communicatievorm die niet 

geschikt is om direct te publiceren (bijv. een opera*, een toneelstuk o.i.d.), lever 

dan een opname daarvan (die wel geschikt is voor publicatie) in.  

 

NB.2. Omdat de website openbaar is, zorg je ervoor dat het materiaal dat je 

inlevert AVG-proof is. Het spreekt vanzelf dat je ervoor zorgt dat het materiaal 

geen inbreuk maakt op (intellectueel eigendoms-)rechten van derden.  

 

2. Assessment 

 

Het assessment duurt drie kwartier. Het eerste kwartier presenteren jullie je 

product. Je laat je pitch zien en geeft een toelichting op de gemaakte keuzes. 

Vervolgens worden jullie maximaal een half uur aan de tand gevoeld over de 

http://www.zuydfinale.nl/


Hbo-rechten  15 

Module Jaar 4 periode 4: de Finale 

Voltijd, 2021-2022 

 

gemaakte keuzes, voor jullie product relevante actualiteiten en jullie visie op het 

de toekomst van het juridisch beroep.  

 

De assessments vinden plaats tijdens de daartoe ingerichte dagen.  

 

NB. Het ontwikkelen van het product is een groepsopdracht en de assessments 

vinden groepsgewijze plaats. Om te voorkomen dat iemand slaagt met 

meeliftgedrag dienen jullie te reflecteren op ieders bijdrage. Die behoort 

evenredig te zijn. Iemand die niet voldoende bijdraagt kan door de coaches uit 

de groep worden gezet. Bovendien kan tijdens het assessment blijken dat het 

groepswerk voldoende is, maar dat de verantwoording van individuele leden 

onvoldoende is, hetgeen erin kan resulteren dat niet alle leden (direct) een 

voldoende halen.  

 

STUDIEBELASTING, UITGANGSPUNTEN EN EC 

De totale studiebelasting bedraagt 420 uren, te verrekenen met 15 EC. Er zijn 

beperkte geroosterde activiteiten. Met je subgroep plan je jullie werkzaamheden 

daaromheen.  

 

COMPETENTIES EN KENNIS  

Leidraad voor deze module zijn de vier competenties op eindniveau. Ter 

opfrissing nogmaals de vier kerncompetenties en bijbehorende vaardigheden.  



Hbo-rechten  16 

Module Jaar 4 periode 4: de Finale 

Voltijd, 2021-2022 

 

 

Leerdoelen: 

 

1. Je verdiept je met je subgroep in ontwikkelingen in het juridisch werkveld, 

de toegang tot het recht, het beroep van de hbo-jurist en preventive law.  

2. Met de verworven kennis en inzichten ontwikkel je een concreet product 

waarmee je een bijdrage levert aan de oplossing van een concreet 

probleem/concrete uitdaging, waarmee je eveneens een bijdrage levert 

aan de verbetering van juridische dienstverlening, de toegang tot recht 

en/of het leerstuk preventive law.  

3. Je presenteert je visie en product op overtuigende en enthousiasmerende 

wijze en verdedigt de gemaakte keuzes.  

4. Je werkt daartoe adequaat samen. Samenwerken is essentieel voor een 

professional op hbo-niveau, stel je daarom in je groep coöperatief op en 

betrek elkaar zoveel mogelijk bij het maken van de presentatie, maak 

tenslotte gebruik van elkaars kwaliteiten. 

5. Je werkt aan de hand van de legal design thinking methode. 
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HULPMIDDELEN 

Voor deze periode is geen verplichte literatuur. Er is wel aanbevolen literatuur en 

die vind je hieronder. Als beginnend professional verwachten we echter dat jullie 

in staat zijn literatuur en andere informatiedragers zelf te vinden, alles mag, 

youtube, blogs, internetsites, denk zoveel mogelijk ook outside-of-the-box. Kijk 

wel of het aan de wetenschappelijke eisen van betrouwbaarheid en validiteit 

voldoet, raadpleeg ook voor verwijzingen het boek van Van Schaaijk.  

 

 AANWEZIGHEID 

Wij verwachten dat je de masterclasses en casestudies volgt en daaraan – indien 

dat kan – actief deelneemt. Voorts verwachten we dat je actief deelneemt aan de 

online coachingsessies en het assessment en dat ieder in de subgroep een 

evenredige bijdrage levert aan het groepsresultaat (zie ook toetsing en 

beoordeling).  

 

AANBEVOLEN LITERATUUR 

A. van As (red.), Rapport visitatie gerechten 2018. Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat, 2019. 
C. Bakker, leren en het goede leren, HU Utrecht 2015. 
M. Barendrecht, K. van Beek & S. Muller, Menselijk en rechtvaardig: Is de rechtstaat er voor de 
burger? Den Haag: Hill, 2017. 
M. Barendrecht & M. Chabot, Het papieren paleis. De noodzaak van een menselijker recht, 
Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2020. 
Z. Bauman, Vloeibare tijden, Klement Zoetermeer 2018. 
M. Bovens, De digitale republiek, AUP Amsterdam 2003. 
Th. Friedman, Thank you for being late, FSG New York 2016. 
F. Hammerstein, ‘Rechtstaat slecht voor de burgers?’, blog 24 mei 2017 

(https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/mr-fred-hammerstein-

rechtsstaat-slecht-burgers/). 
R. Klarus en W. Wardekker (red.), Wat is goed onderwijs? Boom uitgeverij Amsterdam, 2013-2019. 
P. Koppen, JW de Keijser en R. Horselenberg, Routes van het recht, over rechtspychologie, Boom 
juridisch Den Haag 2017. 
L. Lieverse, Het kussen van de rechtspleging moet worden opgeplopt, de Volkskrant, 17 september 

2020 (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-kussen-van-de-rechtspleging-moet-worden-
opgeklopt~bba5e415/)  
L. Lieverse, Hebben rechtsbijstandsverleners invloed op de ervaren rechtvaardigheid, en zo ja, wat 
hebben mediators daaraan?, TC 2020, afl. 1. 
E. van de Luijtgaarden, Preventive Law, aanzet tot normatieve professionalisering in het juridisch 
opleiden, uitgeverij Aspekt Soest, 2017. 
E. van de Luijtgaarden, Inverbindingstelling vraagt andere juristen’, NJB 2018/38, pp, 2898-2901 

https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/mr-fred-hammerstein-rechtsstaat-slecht-burgers/
https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/mr-fred-hammerstein-rechtsstaat-slecht-burgers/
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E. van de Luijtgaarden, Hbo-rechten is volwassen, tijd voor een Netflix-serie? Over 
beroepsproducten, preventive law en morele kennis,  Ars Aequi 2020/09, pp. 830-836. 
E. van de Luijtgaarden, Preventive law: een wending in de rechtspleging, TC 2020, afl. 1. 
E. van de Luijtgaarden, Tegen de verklachting, Tijdschrift voor klachtrecht, 2021/4, pp. 16-21 
M. Martijn, ‘Je hebt wel iets te verbergen. Over het levensbelang van privacy’, de Correspondent 
B.V., 2018. 
H. Markus e.a., Legal tech: how technology is changing the legal world. A practioner’s guide, 
München Verlag C.H. Beck oHG 2018. 
S. de Rooij, De HBO-jurist, kans of bedreiging, uitgeverij Wolf Legal Nijmegen, 2013. 
G. van Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, BJU, Den Haag 2019. 
R. Susskind, The Future of law, OUP, Oxford 1996. 
R. Susskind, The End of Lawyers, OUP Oxford 2008. 
R. Susskind, Tomorrow’s Lawyers, OUP Oxford 2013. 
R. Susskind, Online Courts and the Future of Justice, OUP Oxford 2020. 
I. Timmer e.a., Databeheer en Legal Tech. Een inleiding voor het hoger juridisch onderwijs, Den Haag: 
BJU, 2018. 
M.J. ter Voert en C.M. Klein Haarhuis, Geschilbeslechtingsdelta 2019. Over verloop en afloop van 
(potentieel) juridische problemen van burgers, Den Haag: BJU, 2020. 
Verdere inspiratie: 

https://app.ai-cursus.nl/home introductie cursus kunstmatige intelligentie 

http://www.legaltechdesign.com/ legal design lab van Stanford law school 

https://contract-design.iaccm.com/  IACCM Contract design pattern library  

https://www.zuydfinale.nl 
https://www.preventivelaw.nl 

  

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

https://app.ai-cursus.nl/home
http://www.legaltechdesign.com/
https://contract-design.iaccm.com/
https://www.zuydfinale.nl/
https://www.preventivelaw.nl/
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Bijlage: 

Beoordelingsmatrix 
 

 

   

    
Groepsleden: (naam student 

en studentnr.) 
  

 

    

    

    

    

    

    

Thema: Preventive Law 
  

  

    
Beoordelingscriteria Commentaar VOLDOENDE ONVOLDOENDE 

DE FINALE 

Presentatie visie 

   

Deel I. 

Verantwoordingsverslag 
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Er is een verantwoorde keuze 

gemaakt voor het product. 

Dat wil zeggen dat alle 

stappen van het legal design 

methode zijn verantwoord 

(Dat wil zeggen dat het 

probleem is geanalyseerd, de 

doelgroep in kaart is gebracht 

(empathize) en dat een 

verantwoorde keuze is 

gemaakt voor het 

eindproduct.)    

Verantwoord is dat het 

product (of prototype) een 

bijdrage levert aan de 

oplossing van het probleem 

(en daarmee juridische 

dienstverlening wordt 

verbeterd, een bijdrage wordt 

geleverd aan de toekomst van 

het beroep, een bijdrage 

wordt geleverd aan de body of 

knowlegde op het gebied van 

preventive law en/of een 

bijdrage wordt geleverd aan 

de toegang tot recht.)    

In het verantwoordingsverslag 

wordt onderbouwd hoe het 

onderwerp en het product zich 

verhouden tot het leerstuk 

preventive law.    
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Er is adequaat gebruik 

gemaakt van bronnen. 

Aandachtspunten: 

 Studenten tonen aan de 

juiste bronnen te 

hebben geraadpleegd. 

 Studenten hebben 

voldoende bronnen 

geraadpleegd 

 Studenten hebben, 

afhankelijk van het 

onderwerp, 

uiteenlopende bronnen 

in voldoende mate 

geraadpleegd. 

 Studenten wisten 

relevante bronnen te 

selecteren. 

    

Studenten hebben het door 

onderzoek verkregen 

materiaal in voldoende mate 

geanalyseerd. 

 

Aandachtspunten: 

 Studenten kunnen de 

informatie analyseren 

 Studenten kunnen de 

informatie toetsen op 

relevantie    
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 Studenten kunnen de 

informatie toetsen aan 

het recht 

 Studenten brengen 

informatie in verband 

met onderzoeksvraag 

 

Deel II. Het product 

      

Het product is origineel en 

innovatief. 

   

Het product is geschikt 

(gemaakt) voor opname op de 

website zuydfinale.nl (er 

worden geen rechten – zoals 

intellectueel 

eigendomsrechten – van 

derden geschonden en het 

product voldoet aan wet- en 

regelgeving op het gebied van 

de bescherming 

persoonsgegevens).    
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Het product is adequaat 

verzorgd (zowel voor wat 

betreft het ontwerp als voor 

wat betreft de inhoud 

(waaronder taal).    

Het product is juridisch 

correct. 

   

Deel III. De videopitch 

   

De video is enthousiasmerend 

en inspirerend en legt uit wat 

welke bijdrage het product 

levert en verantwoordt de 

gemaakte keuzes.     

De presentatie is helder en 

logisch opgebouwd 
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Het taalgebruik tijdens de 

presentatie is begrijpelijk en 

toegankelijk voor alle 

toehoorders 
   

Preventive law: 

Assessment/Mondelinge 

verdediging 

   

Studenten tonen in hun 

verdediging – nogmaals – dat 

zij het in de masterclasses 

aan de orde gekomen, 

alsmede het zelfstandig door 

onderzoek verkregen 

materiaal dat gebruikt is voor 

het product en de videopitch 

in voldoende mate hebben 

geanalyseerd en beheersen en 

kunnen vragen van de 

examinatoren adequaat 

beantwoorden.       

Studenten verantwoorden in 

hun verdediging de gemaakte 

keuzes.  

 

Aandachtspunten: 

 Studenten kunnen de 

genomen beslissingen 

motiveren    
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 Studenten kunnen de 

genomen beslissingen 

verantwoorden 

 Studenten kunnen 

hierbij de 

maatschappelijke 

context betrekken 

 Er is blijk van een 

planmatige aanpak 

 Er is in voldoende mate 

gebruik gemaakt van 

de ondersteuning die 

geboden werd. 

  

Studenten verantwoorden hun 

aandeel in de resultaten. 

 

Maken studenten inzichtelijk 

wie voor welk onderdeel 

verantwoordelijk is? 

Geven studenten aan (of 

wordt anderszins duidelijk) 

hoe studenten hebben 

samengewerkt en hoe het 

eindproduct vorm heeft 

gekregen. 
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Studenten zijn in staat te 

reflecteren op hun visie en 

beroepsontwikkeling en die te 

relateren aan preventive law. 
      

 


